
 

           महारा� महारा� महारा� महारा� शासनशासनशासनशासन             कृिष िवभागकृिष िवभागकृिष िवभागकृिष िवभाग 
 

        कृिष तंऽ�ान �यवःथापन यंऽणा कृिष तंऽ�ान �यवःथापन यंऽणा कृिष तंऽ�ान �यवःथापन यंऽणा कृिष तंऽ�ान �यवःथापन यंऽणा (आ�माआ�माआ�माआ�मा)                             ̂Ã´ÖÖ−ÖÖ²ÖÖ¤ü 

 

    ¯ÖÏ�ú»¯Ö ÃÖÓ“ÖÖ»Ö�ú †ÖŸ´ÖÖ   ̂Ã´ÖÖ−ÖÖ²ÖÖ¤ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü, ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö ²ÖÑ�êú“µÖÖ ¾Ö¸üŸÖß,    

 ¯Ö×Æü»ÖÖ ´Ö•Ö»ÖÖ ˆÃ´ÖÖ−ÖÖ²ÖÖ¤ü  – 413501 

दरू$वनी बमांक: 02472-222073   ई मेल: pdatma.osmanabad@gmail.com 

 

िनिवदा बमांक: आ�मा/ई िनिवदा/ 01 /2018         

िदनांक:   20/01/2018 

िनिवदा : सन 2017-2018 

    

    

ई िनिवदा कामाचे ःव1पई िनिवदा कामाचे ःव1पई िनिवदा कामाचे ःव1पई िनिवदा कामाचे ःव1प:  िज4हा कृिष महो�सवासाठी मंडप�यवःथा, इतर     

                 आवँयक सेवा सिुवधा , ूचार ूिस>ी व संपणू@  

                 महो�सवाचे �यवःथापन … 

 

 

 



 

 

                                                                                                                महारा� शासनमहारा� शासनमहारा� शासनमहारा� शासन 

कृिष िवभागकृिष िवभागकृिष िवभागकृिष िवभाग 
ई िनिवदा सूचना: आ�मा/ई िनिवदा/+Éi¨ÉÉ-01 /2017-18/1-18 सन 2017-18 

काया@लयाचे नाव: ूक4प संचालक आ�मा,ˆÃ´ÖÖ−ÖÖ²ÖÖ¤ü 

दरू$वनी बमांक: 02472-222073 

 ई मेल: pdatma.osmanabad @gmail.com 

ूक4प संचालक आ�मा, ˆÃ´ÖÖ−ÖÖ²ÖÖ¤ü या काया@लयाBया वतीने सन 2017-18  म$ये िज4हा 

कृिष महो�सवासाठी मंडप�यवःथा, इतर आवँयक सेवा सुिवधा , ूचार ूिस>ी व संपूण@ 

महो�सवाचे �यवःथापनसाठी पुरवठादारांकडून ई िनिवदा ूणालीCारे िनिवदा मागिवणेत येत आहे. 

अअअअ.ब ब ब ब कामाचे ःव1प कामाचे ःव1प कामाचे ःव1प कामाचे ःव1प  िनिवदा िनिवदा िनिवदा िनिवदा 

शु4क E शु4क E शु4क E शु4क E 

(ना ना ना ना 

परतावापरतावापरतावापरतावा)  

सुरFा सुरFा सुरFा सुरFा 

ठेवठेवठेवठेव/अनामत अनामत अनामत अनामत 

EEEE. 

बयाना बयाना बयाना बयाना 

रHकम E रHकम E रHकम E रHकम E  

कामाची कामाची कामाची कामाची 

अंदािजत अंदािजत अंदािजत अंदािजत 

रHकम E रHकम E रHकम E रHकम E  

१  िज4हा कृिष महो�सवासाठी मडंप�यवःथा, 

इतर आवँयक सेवा सिुवधा , ूचार ूिस>ी 

व सपंणू@ महो�सवाचे �यवःथापन 

10,000/- 
िनिवदा 

रकमेBया 1% 
23000/- 

 

23,00000/- 

 

१. सव@ पाऽ/ इBछुक िनिवदाकारांनी िनिवदापऽक डॉऊनलोड करNयासाठी व िनिवदा ूिबयेत 

भाग घेNयासाठी Main Portal ई िनिवदा ूणालीBया 

www.mahatenders.gov.in वर enroll करणे आवँयक आहे ( टीप बयाना 

रHकम व िनिवदा फी या सव@ रHकमा ऑनलाईन अदा करावयाBया आहेत. 

सव@साधारणपणे RTGS/NEFT ूणालीCारे रHकम जमा होNयास िवलंब लागतो. 

िनिवदाकारांनी सावधानता बाळगून िनिवदा सादर करNयाBया िकमान एक िदवस आधी 

सव@ ूिबया पूण@ करNयाची दFता Vयावी. 

२. िनिवदाकारांनी िनिवदा संदभा@त सव@ दःतऐवज ऑनलाईन सादर करणे अिनवाय@ 

राहील.अYयथा ऑनलाईन िनिवदा उघडNयात येणार नाही याची न[द Vयावी. 

३. िनिवदाधारकाने िकमान खालील पाऽता धारण करणे आवँयक आहे. 



      ३.१ शासकीय/िनमशासकीय/सहकारी संःथा यांचे समवेत 200 व �यापेFा जाःत ःटॉल       

               असले4या िकमान ूती वष^ २ कृिष ूदश@न काय@बमाचे आयोजन के4याबाबतचा िकमान   

     ÃÖ»Ö�Ö तीन वष@ कामाचा अनुभव असावा.( संबंिधत संःथेने िदले4या कामाचे आदेश ूत   

      जोडणे Øú¾ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ�Ö ¿ÖÖ.×−Ö.éú.´ÖÖ¾Ö•Ö/2017/¯ÖÏÎú-287/34 ×¤ü−ÖÖÓú 12     
          †ÖŒ™üÖê²Ö¸ü 2017 †−¾ÖµÖê †¬ÖãÃÖã×“ÖŸÖ ÃÖê¾ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ¤üÖ¸ü †ÃÖÖ¾ÖÖ ) 
 

३.२          �यवसाय न[दणी ूमाणपऽ                             , GST न[दणी ूमाणपऽ, PAN Card, मागील 

तीन वषा@चे आयकर भरणा के4याचे िववरण पऽ व सव@ अटी -शत^ माYय अस4याचे 

हमीपऽ सादर करणे अिनवाय@ असेल. 

३.३ िनिवदादाराने मागील तीन आिथ@क वषा@त ू�येकी वषा@त िकमान E.५०.०० लाखाची 

उलाढाल केलेली असावी.यासाठी न[दणीकृत सनदी लेखापाल (सी.ए.) चे ूमाणपऽ जोडावे. 

३.४. जे िनिवदाधारक तांिऽक िलफाफा म$ये पाऽ ठरतील अशा िनिवदाधारकांचाच  

अतांिऽक िलफाफा (Commercial/Financial Bid) उघडNयात येईल.   

४. कामाची मािहती पिरिशg ‘अ’ ‘ब’ व Ôक’ म$ये ऑनलाईन सादर करणे अिनवाय@ 

राहील अYयथा िनिवदा रi करNयात येईल याची न[द Vयावी. 

५. इतर अटी व शत^ ई िनिवदा नमुYयाम$ये पहावयास िमळतील. 

६. सदर कामाची एक अथवा सव@ ई िनिवदा कोणतेही कारण न देता रi करNयाचे अिधकार 

सFम अिधकारी यांनी राखनू ठेवलेले आहेत.     

७. ू दश@न ःथळी आपतकालीन पिरिःथती हाताळYयासाठी वैmकीय सेवा, आग ूतीबंधक सFम 

यंऽणा, चnगरा चnगरी ूतीबंधक यंऽणा, इ�हnट मनेजर यांनी तैनात करणेचे आहे. 

८. सव@ कागदपऽे व िनिवदा पुव@ आह@ता संचावर Digital Signature ú¸ü/Öê †×−Ö¾ÖÖµÖÔ †ÖÆêü. 

†−µÖ£ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ Óú¡ÖÖ™ü¤üÖ¸üÖ“Öê ×−Ö×¾Ö¤üÖ ¸ü§ü ú¸ü/µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö µÖÖ“Öß −ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß.   
 

                                                                                         

                                                                                              ÁÖß.�êú.²Öß ´Ö»Ö!ÖãÓ›êü....                                                                             
  ूक4प संचालक आ�मा ूक4प संचालक आ�मा ूक4प संचालक आ�मा ूक4प संचालक आ�मा  

           ˆÃ´ÖÖ−ÖÖ²ÖÖ¤                                                                                                             
                                                                   

 

 

    



िनिवदा अटी व शत^िनिवदा अटी व शत^िनिवदा अटी व शत^िनिवदा अटी व शत^ 

    १.बोलीची िकमंत (बीड ूाईस): पिरिशg ब म$ये नमूद केले4या सव@ कामासाठीचे कंऽाट 

असेल. जीएसटी/लागु असलेले इतर सव@ करांचा समावेश क1न िनिवदाची बोली रHकम भरावी. 

कंऽाट संपेपयpत बोलीतील सव@ िकमंती अपिरवत@नीय असतील �यात कोणतेही तडजोड होणार 

नाही. सव@ िकमंती भारतीय Eपयातच नमूद करा�यात. 

    २. िनिवदा  फॉम@   www.mahatenders.gov.in   या   वेबसाईटवर   उपलqध   

असून   िदनांक     29.01.2018 रोजी साय.  18:55    वाजेपयpत िनिवदा फॉम@ सव@ 

कागदपऽासिहत अपलोड करावेत. िनिवदा फॉम@ फs ऑनलाईन प>तीनेच ःवीकारले जातील.  

    ३. िनिवदा फॉम@म$ये  नमूद करNयात आलेले दर १८० िदवसासाठी  लागू राहतील. 

िनिवदा सादर करताना तांिऽक फॉम@ अ व अतांिऽक फॉम@ ब असे दोन फॉम@ ऑनलाईन िविहत 

नमुYयाम$ये िनिवदा दोन िलफाफे प>तीने सादर करावी. व िनिवदाधारकांनी  िनिवदा वेळेत 

सादर करNयाची दFता Vयावी. 

      4. िनिवदाधारकाने िकमान खालील पाऽता धारण करणे आवँयक आहे. 

४.१ शासकीय/िनमशासकीय/सहकारी संःथा यांचे समवेत 200 व �यापेFा जाःत ःटॉल  

असले4या िकमान ूती वष^ २ कृिष ूदश@न काय@बमाचे आयोजन के4याबाबतचा िकमान ÃÖ»Ö�Ö 
       तीन वष@ कामाचा अनुभव असावा.( संबंिधत संःथेने िदले4या कामाचे आदेश ूत जोडणे Øú¾ÖÖ 
ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ�Ö ¿ÖÖ.×−Ö.éú.´ÖÖ¾Ö•Ö/2017/¯ÖÏÎú-287/34 ×¤ü−ÖÖÓú 12 †ÖŒ™üÖê²Ö¸ü 2017 †−¾ÖµÖê 
†¬ÖãÃÖã×“ÖŸÖ ÃÖê¾ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ¤üÖ¸ü †ÃÖÖ¾ÖÖ ) 
४.२ �यवसाय न[दणी ूमाणपऽ, GST न[दणी ूमाणपऽ, PAN Card, मागील तीन वषा@चे 

आयकर भरणा के4याचे िववरण पऽ व सव@ अटी -शत^ माYय अस4याचे हमीपऽ सादर करणे 

अिनवाय@ असेल. 

४.३ िनिवदादाराने मागील तीन आिथ@क वषा@त ू�येकी वषा@त िकमान E.५०.०० लाखाची 

उलाढाल केलेली असावी.यासाठी आयकर भरणा िववरणपऽ माu धरले जाईल. 

४.४. जे िनिवदाधारक तांिऽक िलफाफा म$ये पाऽ ठरतील अशा िनिवदाधारकांचाच  अतांिऽक 

िलफाफा (Commercial/Financial Bid) उघडNयात येईल.    

    ५. िनिवदाधारकाने इसारा/बयाना रHकम (EMD) 1% परतावा E 23000/- ऑनलाईन 

प>तीने भरावी. िनिवदा ूिबया पूण@ झा4यावर EMD परत जमा करNयात येईल.  

    ६. wया िनिवदाधारकाची िनिवदा मंजूर होईल  �या पुरवठादाराने  सुरFा ठेव/अनामत 

रHकम (Security Deposit) xहणून अिंतम मंजूर आदेश िनिवदा रकमेBया 2% रHकम 

धनाकषा@Cारे  ूक4प संचालक आ�मा ˆÃ´ÖÖ−ÖÖ²ÖÖ¤ü यांचेकडे ठेवNयात येईल. या रHकमेवर 



कोण�याही ूकारचे �याज िमळणार नाही. सदर कामाचा करारनामा संपुgात आ4यानंतर मंजूर 

करNयात आलेली सव@ कामे पूण@ व समाधानकारक झा4याची खाऽी क1न सुरFा ठेव/अनामत 

रHकम पुरवठादारास परत करNयात येईल. 

     ७.यशःवी िनिवदाधारकाने कृिष महो�सवासाठी रा�ीयकृत बँकेची बँक हमी ५.०० लाख 

सादर करणे अिनवाय@ असेल. 

     ८. ूाz िनिवदा िदनांक 31.01.2018 रोजी स. 11:00  वाजता ूक4प संचालक आ�मा 

ˆÃ´ÖÖ−ÖÖ²ÖÖ¤ü यांचे दालनाम$ये उघडNयात येईल. िनिवदा उघडतेवेळी िनिवदाधारक ःवतः िकवा 

�यांचा एक ूितिनधी उपिःथत राहू शकतो. 

     ९. िनिवदा वैधता: िनिवदा सादर करNयाBया अिंतम मुदतीनंतर िकमान १८० िदवसांपयpत 

िनिवदा वैध राहील. 

    १०. सव@ अटीची व शत^ पूत@ता करणाढया िनिवदांचेच  मु4यांकन व तुलना होईल.तांिऽक 

ूपऽ अ म$ये अपाऽ ठरले4या िनिवदाधारकाची िनिवदा मु4यांकन व तलुना करताना िवचारात 

घेतली जाणार नाही. सवा@त कमी िकमंतीचे व यो~यिर�या पूण@ केलेली िनिवदेला अिंतम कंऽाट 

मंजूर करNयात येईल. 

    ११. सदर कंऽाटाम$ये कामाचे पिरमाण ूक4प संचालक आ�मा ˆÃ´ÖÖ−ÖÖ²ÖÖ¤ü यांBया 

आवँयकतेनुसार कमी अथवा जाःत होNयाची शHयता आहे. यासाठीचे अिधकार या काया@लयाने 

राखनू ठेवलेले आहेत �यानुसार होणारी देयकाची रHकम मंजूर केले4या िनिवदेमधील ूती घटक 

दर िनि�त क1न अदा केली जाईल.     

    १२. यशःवी िनिवदाधारकाने िनिवदेमधील सव@ अटी व शत^ माYय अस4याबाबत ःवतंऽपणे 

E ५००/-(Eपये पाचशे फs) Bया बॉडंपेपरवर करारनामा िनिवदा मंजूर झालेपासून 8 िदवंसात 

क1न देणे बंधनकारक राहील. सदर िनिवदा फॉम@ मधील सव@ अटी व शत^ या करारनाxयाBया 

भाग असतील. 

   १३.सदर करारनामा कालावधीम$ये कोण�याही अपिरहाय@ कारणामुळे दरवाढ झा4यास 

िनिवदाधारकाने िनिवदेम$ये सादर केले4या दरांम$ये िकंवा मंजूर केले4या दरांम$ये कोण�याही 

ूकारची वाढ क1न देNयात येणार नाही. 

   १४. ूक4प संचालक आ�मा ˆÃ´ÖÖ−ÖÖ²ÖÖ¤ü काया@लया माफ@ त यशःवी  िनिवदा धारकास मैदान 

उपलqध क1न देनेबाबत मदत करणेत येईल. त�ंतर परुवठादाराने मैदानाची 

ःवछता,लेि�लंग,आखणी इ.ःवखचा@ने ःवतः करावयाची आहेत. 



     १५. कृिष महो�सवासाठी लागणाढया मंडप व इतर सुिवधांची उभारणी महो�सव 

शुभारंभाBया   २४ तास अगोदर करणे बंधनकारक राहील. 

     १६. कृिष महो�सव संप4यानंतर पुरवठादाराने सव@ मंडप व इतर सुिवधासह मैदान 

ःवखचा@ने तीन िदवसात मोकळे व ःवBछ क1न mावे. 

     १७. कृिष महो�सवामधील �या�याते िनि�तीकरण व मानधन रHकम मया@दा ूक4प 

संचालक आ�मा ˆÃ´ÖÖ−ÖÖ²ÖÖ¤ü काया@लयाकडून अिंतम करNयात येईल. �यानुसार �यांची देयके 

एकूण खच@ मया@दा E.५०००/- पयpत  पुरवठाधारकास अदा करावी लागेल. या रHकमेत बचत 

झा4यास ती वजा क1न पुरवठाधारकास अिंतम देयक अदा केले जाईल व यापेFा िविहत 

मया@देपेFा जाःत रHकम लाग4यास ती ूक4प संचालक आ�मा ˆÃ´ÖÖ−ÖÖ²ÖÖ¤ü यांचेकडून 

पुरावठादारास देNयात येईल. 

     १८. कृिष महो�सवामधील स�कार सािह�याची  पुरवठादाराने खरेदी व िवतरण �यवःथा 

ूक4प संचालक आ�मा ˆÃ´ÖÖ−ÖÖ²ÖÖ¤ü यांचे सुचनेनुसार करNयात येईल.     

     १९. सदर कृिष महो�सवामधील ःटाल बुिकंगची रHकम िनि�त करणे व ःवीकारणे याचे 

सव@ अिधकार ूक4प संचालक आ�मा ˆÃ´ÖÖ−ÖÖ²ÖÖ¤ü यांनी राखनू ठेवलेले आहेत. 

     २०. कृिष महो�सवासाठी मंडप व इतर सुिवधांची उभारणी करताना िकंवा महो�सव 

कालावधीत काही नुकसान झा4यास भरपाईची जबाबदारी िह पूण@पणे पुरवठादाराची राहील. 

    २१. कृिष महो�सव कालावधी पूण@ झा4यानंतर पुरवठादाराने देयके तीन ूतीत सादर 

करावीत. देयकात सव@ करांसिहत Eपयाम$ये रHHमेचा समावेश असावा. देयक ूाz झालेपासून 

शासकीय ूचिलत िनयमानुसार िबलाची रHकम या काया@लयाकडून धनादेशाCारे/आरटीजीएस Cारे 

भुगतान केले जाईल. ूशासकीय कारणाःतव देयक या काया@लयाकडून अदा करNयास िवलंब 

झा4यास िवलंब आकार िकंवा �याज देय राहणार नाही. तसेच ूचिलत आयकर िनयमानुसार 

देयकामधनू वजावटी करNयात येतील. 

    २२. कृिष महो�सवाम$ये मंजूर करNयात आलेली सव@ कामाची  तपासणी  व िनिवदा 

आदेशाूमाणे पुरवठादाराने कामे के4याची खाऽी ूक4प संचालक आ�मा ˆÃ´ÖÖ−ÖÖ²ÖÖ¤ü महो�सव 

आयोजन सिमती माफ@ त करNयात येईल व तदनंतरच सव@ कामे समाधानकारक व यो~य रीतीने 

पूण@ केली असेल तरच महो�सवनांतर देयक अदा करNयात येईल. 

    २३. सदर कृिष महो�सव ´ÖÖ. ¯ÖÖê×»ÖÃÖ †×¬Ö%Ö�ú �úµÖÖÔ»ÖµÖ ˆÃ´ÖÖ−ÖÖ²ÖÖ¤ü µÖÖÓ“Öê �ú¾ÖÖµÖŸÖ ´Öî¤üÖ−Ö 2 

यािठकाणी आयोिजत करावयाचा आहे. 



    २४ कृिष महो�सव कालावधी हा ५ िदवसांचा असून तो 16 ते 20 फेॄु 2018 या कालावधीत 

घेNयाचे ूःतािवत आहे. 

    २५. कृिष महो�सव काय@बमाचे मंजूर िनिवदा आदेश रकमे �यितिरs कोण�याही खचा@ची 

ूितपूत^ या काया@लायाकडून केली जाणार नाही. 

    २६. ूक4प संचालक आ�मा ˆÃ´ÖÖ−ÖÖ²ÖÖ¤ यांना कोणतेही एक अथवा सव@ िनिवदा िकंवा 

िनिवदेची संपूण@ ूिबया पूण@पणे िकंवा िनिवदेचा कोण�याही ट�यावर कोणतेही कारण न देता 

िनिवदा थांबिवNयाचा िकंवा रi करNयाचा अिधकार राखनू ठेवत आहेत. 

   27. कंऽाटदाराने BOQ ´Ö¬µÖê ¤ü¸ü सादर करावी. 
--------------------------------------------------------------                                    

 

                                                                                            

                                                                                             ÁÖß.�êú.²Öß ´Ö»Ö!ÖãÓ›êü....                                                                    
  ूक4प संचालक आ�मा ूक4प संचालक आ�मा ूक4प संचालक आ�मा ूक4प संचालक आ�मा  

           ˆÃ´ÖÖ−ÖÖ²ÖÖ¤                                                                                                             
                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



तांिऽक िनिवदा फॉम@तांिऽक िनिवदा फॉम@तांिऽक िनिवदा फॉम@तांिऽक िनिवदा फॉम@-अअअअ/ Technical Bid Annexure-A  
 

१. संःथेचे नाव: 
...........................................................

........................................ 

              

२. काया@लयाचा संपूण@ प�ा: 
...........................................................

...................... 

...........................................................

.......................................................... 

...........................................................

...........................................................          

     दरू$वनी बमांक: 

काया@लय:...................................................      

फn Hस:.....................................................  

ईमेल:..................................................... 

३.  संःथेचे मालक/भागीदार/संचालक यांचे नाव व दरू$वनी बमांक/मोबाईल बमांक: 
 

........................................................... 

 

४. �यवसाय न[दणीूमाण पऽ बमांक व 

िदनांक:..................................................... 
 

५. GST (जीएसटी) /कर न[दणीूमाण पऽ बमांक व 

िदनांक:.................................................   
                                  

६. PAN काड@ बमांक:............................................. 
 

७. शासकीय/िनमशासकीय/सहकारी संःथा यांचे समवेत १५० व �यापेFा जाःत ःटॉल 

असले4या िकमान ूती वष^ २  कृिष ूदश@न काय@बमाचे आयोजन के4याबाबतचा िकमान 

तीन वष@ कामाचा अनुभव असावा.(संबंिधत संःथेने िदले4या कामाचे आदेश ूत) :  

 

८. िनिवदादाराने मागील तीन आिथ@क वषा@त ू�येकी वषा@त िकमान E.५०.०० लाखाची 

उलाढाल केलेली असावी.यासाठी न[दणीकृत सनदी लेखापाल (सी.ए.) चे ूमाणपऽ जोडावे.   

झेरॉHस ूत :  
 

१०. सव@ अटी व शत^ माYय अस4याचे घोषणापऽ/हमीपऽ- पिरिशg क 
 



टीप: अ.ब ५ ते १० मधील संबिधत िविवध न[दणी ूमाणपऽ ःकॅन कॉपी िनिवदा 

भरताना अपलोड करावी. 

िदनांक:..................... 

ःथळ:........................ 
                                  

 

 

िनिवदाकाराचे नाविनिवदाकाराचे नाविनिवदाकाराचे नाविनिवदाकाराचे नाव, ःवाFरी व िशHकाःवाFरी व िशHकाःवाFरी व िशHकाःवाFरी व िशHका 
 



    

तांिऽक फॉम@ अ म$ये खालील कागदपऽे सादर करावीततांिऽक फॉम@ अ म$ये खालील कागदपऽे सादर करावीततांिऽक फॉम@ अ म$ये खालील कागदपऽे सादर करावीततांिऽक फॉम@ अ म$ये खालील कागदपऽे सादर करावीत. 

१. �यवसाय न[दणीूमाणपऽ (Business Registration Certificate/Shop 

Act Certificate) 

२. GST (जीएसटी) /कर न[दणीूमाणपऽ                                       

३. PAN काड@  

४. शासकीय/िनमशासकीय/ सहकारी संःथा यांचे समवेत १५० व �यापेFा जाःत ःटॉल 

असले4या िकमान ूती वष^ २  कृिष ूदश@न काय@बमाचे आयोजन के4याबाबतचा िकमान 

तीन वष@ कामाचा अनुभव असावा.(संबंिधत संःथेने िदले4या कामाचे आदेश ूत) :  

५. िनिवदादाराने मागील तीन आिथ@क वषा@त ू�येकी वषा@त िकमान E.५०.०० लाखाची 

उलाढाल केलेली असावी. यासाठी न[दणीकृत सनदी लेखापाल (सी.ए.) चे ूमाणपऽ 

जोडावे.   झेरॉHस ूत : 

६. सव@ अटी व शत^ माYय अस4याचे घोषणापऽक/हमीपऽ-पिरिशg ‘क’    

Envelope 2.(Commercial/Financial Bid:- 

- Rate should be quoted in the BOQ. 

 

टीपटीपटीपटीप:  

१.wया िनिवदाधारकाBया तांिऽक िलफा�याम$ये सव@ बाबी पिरपूण@ आहेत अशांचाच 

अतांिऽक(Commercial/Financial Bid) िलफाफा उघडNयात येईल. 

२. िनिवदाधारकांनी तांिऽक िलफा�याम$ये कोण�याही ूकारचे दर नमूद क1 नयेत 

अYयथा िनिवदा माu धरली जाणार नाही. 

३. सव@ ूमाणपऽ / कागदपऽे ूत हे ःकॅन ःवEपात िनिवदा भरताना अपलोड करणे 

आवँयक आहे. 

 



    

पिरिशgपिरिशgपिरिशgपिरिशg-क िनिवदाधारकांनी क िनिवदाधारकांनी क िनिवदाधारकांनी क िनिवदाधारकांनी िनिवदा सादर करताना mावायचे ूमाणपऽिनिवदा सादर करताना mावायचे ूमाणपऽिनिवदा सादर करताना mावायचे ूमाणपऽिनिवदा सादर करताना mावायचे ूमाणपऽ/हमीपऽहमीपऽहमीपऽहमीपऽ 

 

ूतीूतीूतीूती, 

            मामामामा.ूक4प संचालक आ�माूक4प संचालक आ�माूक4प संचालक आ�माूक4प संचालक आ�मा, 

     ˆÃ´ÖÖ−ÖÖ²ÖÖ¤.... 
 

     मी /आxही िनिवदेBया सव@ अटी व शत^चे काळजीपूव@क वाचन केले असून �या सव@ 

समजून घेत4या आहेत व �यानुसार अतांिऽक िनिवदा फॉम@ ब सोबत पिरपूण@ भ1न िदला आहे. 

तसेच मी /आxही िनिवदा मधील सव@ अटी व शत^ना बांधील राहू. 

 

िदनांक: 

 

ःथळ: 

 

                                                                       

िनिवदाकाराचे नाविनिवदाकाराचे नाविनिवदाकाराचे नाविनिवदाकाराचे नाव, ःवाFरी व िशHकाःवाFरी व िशHकाःवाFरी व िशHकाःवाFरी व िशHका 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schedule of Tender 

Sr.No Particulars Date (DD-MM-YYYY) Time (Hr-Min) 

1 Tender Publish Date 20/01/2018 09:00 AM 

2 Document Sale Start Date 20/01/2018 09:00 AM 

3 Document Sale End Date 29/01/2018 06.55 PM 

4 Bid Submission Start Date 20/01/2018 09:00 AM 

5 Bid Submission End Date 29/01/2018 06.55 PM 

6 Bid Opening Date 31/01/2018 11:00 AM 
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